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Införlivningen 

Processen med att införliva Bergs 
Hyreshus i kommunorganisationen, 
i form av en ny fastighetsavdelning 
på Bergs kommun, fortsätter. Kom-
munens och bolagets representan-
ter har arbetat och kommer under 
hösten att fortsätta arbeta intensivt 
för att genomföra införlivningen till 
den 1 januari 2020. 

  

I denna process är du som hyres-
gäst och din input mycket viktig. 
Under hösten kommer du därför att 
få möjlighet att i enkätform tycka 

till om exempelvis vad du tycker 
fungerar bra respektive mindre bra 
idag, och vad du skulle vilja se för 
förbättringar. Kommunledningen, 
tillsammans med den avdelnings-
chef för den nya fastighetsavdel-
ningen som just nu håller på att re-
kryteras, kommer också att ordna 
offentliga möten under hösten där 
du som hyresgäst kan få inform-
ation om processen, möjlighet att 
ställa frågor och lämna synpunkter 
– håll utkik efter datum för dessa 
möten framöver!  

  

Under hösten kommer du som hy-

resgäst också att få löpande inform-
ation om hur införlivningen av 
Bergs Hyreshus i Bergs kommunor-
ganisation påverkar dig som hyr av 
oss. Målsättningen är att göra över-
gången så smidig som möjligt för 
dig som hyresgäst. Om du har några 
frågor kring detta redan nu är du 
självklart alltid välkommen att höra 
av dig antingen till Bergs Hyreshus 
eller Bergs kommun.  

  

Sensommarhälsningar från styr-
gruppen för införlivningen, genom 
ordförande Therese Kärngard och 
projektledare Kjell Jonsson 
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Trapphusen 

Under försommaren hade vi en 

brand i ett trapphus i Svenstavik, där 

branden troligast startade i en barn-

vagn. Vi vill nu påminna om risken 

för dig som hyresgäst och för dina 

grannar att förvara barnvagnar, 

cyklar och andra saker i trapphuset. 

Detta är en brandfara för er allihopa 

och också en säkerhetsrisk om ni 

exempelvis behöver hjälp av ambu-

lanspersonal så kan de ha svårt att 

komma fram. Så barnvagnar ska in i 

era lägenheter, det kan bli trångt, 

eller  i cykelförråd i källaren där det 

finns. 

Förskolor klara 

Under våren och sommaren har vi 
arbetat med 3 olika förskoleprojekt 
samtidigt. Detta har gått smidigt 
och verksamheterna har nu flyttat 
in i sina nya lokaler.  Vi har byggt 
om 2 lokaler i Svenstavik till försko-
lor samt byggt ut förskolans lokaler 
på Klövsjö skola. Vi är glada att det 
blir fler barn och tillväxt i kommu-
nen.  

Till höger är utemiljön på förskolan 
på Bergsviken i Svenstavik. 



Trivsel 

Ni hyresgäster är våra kunder och 
vi jobbar för att ni ska trivas med 
att bo i Bergs Hyreshus bostäder. 
Stor del av bostäderna har många 
år på nacken och därför läggs allt 
mer resurser på att öka underhål-
let. I sommar har extra resurser an-
vänts för att förbättra utemiljön. 
Det har städats, trimmats och röjts. 
Nog så viktigt för ökad trivsel, vilket 
också har synts på ett positivt sätt i 
de enkäter ni svarat på. Vi planerar 
nu för kommande vinter och upp-
handling av entreprenörer pågår 
som ska sköta snöröjning och sand-
ning. 

Tack för denna gång och en tillöns-
kan att Ni får en fin höst! 

 

 

 

 

 

 

 VD 

Som företagskund till oss på Bergs 
Hyreshus kan du numera få dina 
fakturor via SVE-faktura, det vill 
säga direkt importerade till ditt 
affärssystem. Är du och ditt företag 
intresserade av detta så hör av er 
till info@bergshyreshus.se så hjäl-
per vi er vidare. Detta hjälper oss 
att spara papper, natur och faktu-
ran riskerar inte att försvinna i 
posthanteringen.  

 

Kolla era förråd 

Som ni kanske har märkt har vi un-
der sommaren varit ute och märkt 
upp samtliga förrådsutrymmen i 

våra fastigheter. Detta gör vi för att 
få kontroll på vilka förråd som an-
vänds av vilken lägenhet. Vi har re-

dan fått mycket respons och svar 
på detta och det är jättekul. Vi vill 
att ni pratar med era grannar om 
detta och påminner om att det är 
viktigt att kolla till sitt förråd nu un-
der hösten så att inte era person-
liga tillhörigheter tillfaller Bergs Hy-
reshus vid årsskiftet. Det är absolut 
inte det vi vill, utan vi hoppas på 
full respons och därmed få bättre 
kontroll på förråden som finns. 
Detta för att vi framöver ska kunna 
påvisa nya hyresgäster vilket för-
rådsutrymme som kan utnyttjas. 

 

Tack för er hjälp! 
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Serviceanmälan på 

vår hemsida 

Vi vill påminna om att ni kan göra 

serviceanmälan, se status på 

anmälda serviceanmälningar, 

se era fakturor med mera om 

du loggar in på ”Mina sidor” 

på www.bergshyreshus.se. På 

”Mina sidor” kan du dygnet 

runt registrera ärenden som vi se-

dan tar hand om så fort vi kan. Ni 

kan enkelt ladda upp bilder på det 

som är fel, allt för att underlätta 

arbetet för oss men tanken är 

också att det ska förenkla för er 

som hyresgäster.  

 

Har ni aldrig loggat in? Kon-

takta oss på telefon eller kom 

in till oss på kontoret i Hackås 

så ska vi hjälpa till och visa 

hur det går till.   

Bergs Hyreshus AB 

Skede 910 

845 94 HACKÅS 

Telefon 

0687—164 50 

 

info@bergshyreshus.se 

bergshyreshus.se 

Ansvarig utgivare: Sven-Erik Freskgård 

SVE-faktura till företag 


